Tysk på to sider af muren
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Nogle østtyskere og vesttyskere havde svært
ved at tale sammen, da muren faldt. Men
havde de 40 års deling af Tyskland da skabt
to forskellige sprog? Læs
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progvanskeligheder i det forenede
Tyskland
6
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Platituder
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Skriften på nummerpladen

Sprogfejl.................. 20

I Kansas koster det kun 120 kr. ekstra at få
sin egen nummerplade, så der har amerikanerne udviklet en særlig meddelelsesform på
højst syv tegn. En dansk plade efter amerikansk forbillede kunne lyde LS MÅM. Hvad
kunne det betyde? Se svaret
side 11

^ danne og forstå
sammensatte ord ... 24
Sprogviden

32

Sprogfejl i 1830'erne

Også for godt 160 år siden satte danskerne -t
på fødte biord og skrev temmeligt og slutteligen i stedet for temmelig og sluttelig. Læs
mere om, hvordan de maltrakterede dansk
side 20
Olieforurening og vandforurening

Det ene er forurening med olie, det andet forurening af vand. Det virker ikke videre gennemskueligt. Men det er kun to slags sammensætninger ud af i hvert fald ni. Læs om
de sammensatte ords sammensatte indre
side 24

O r d e n e er slet ikke
mønter, der får deres præg
udvisket ved at gå fra hånd
til hånd - et billede, som
sprogvidenskabsmænd ynder; de digtes og kan når
som helst digtes frem til
frisk ungdom.

Vilhelm Grønbech,
(1873-1948)

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med, Går
1 rundt og tænker på sprogligheder, så
send et brev om dem til Carsten Elbro,
Erik Hansen og Ole Togeby. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Mål & Mæle,
Pernille Frost
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg
oq mærk kuverten fprecjliqhecter.

? Gerningsmand
En kommentar til Sprogviden pkt. 7 i
19. årg. nr. 2: Løsningen er sådan set
oplagt, men jeg kom straks ind på et
andet spor, idet jeg længe har undret
mig over brugen af »gerningsmand«
(især i lokalaviser). Efter min fornemmelse henviser ordet til en i teksten
tidligere omtalt person eller hændelse,
mens det mere sigende »ugerningsmand« kan optræde som første præsentation.
S. Aksel Uhrenholt
Hareskov
! Netop! Nogle ord betegner selvstændige personer, ting eller forhold:
blikkenslager, stol, ur, avis, retfærdighed, influenza osv. Det er noget som
man kan iagttage og tale om som fænomener der så at sige kan stå alene.
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Bare ordet stol er nævnt, ved man meget om denne tings egenskaber og
funktioner, og man kan se den for sig.
Så er der andre ord, som betegner
ting, personer eller fænomener som
kun er defineret ved deres relation til
noget andet. Hvordan ser fx et modstykke ud? Det kan være næsten hvad
som helst i den fysiske eller den åndelige verden; det der gør det til et modstykke, er at det står i kontrast til et eller andet. Noget lignende gælder ord
som pendant, parallel, kollega, medspiller. Man kan ikke se på en linje om
den er en parallel før man har dens
omgivelser med. Den slags ord kan
man ikke definere eller beskrive på anden måde end ved at henvise til de relationer de indgår i. Det gælder også
slægstskabsbetegnelser som mor, datter, søn, fætter.
Alle kvinder er døtre, men det giver
alligevel ingen mening at sige: »Hov,
der går en ældre datter forbi på gaden«,
for man er kun datter i relation til forældre. Derfor går det fint at sige: »Jeg
ringede på hos Knudsens, men de var
ved stranden. Der var kun en datter
hjemme.«
Gerningsmand er et ord af denne relationstype. Det betegner en person
som er den der udfører eller har uført
en (kriminel fysisk) handling. Ikke andet. Man kan altså ikke ud fra ordet
gerningsmand sige hvordan en gerningsmand ser ud, for det er kun relationen mellem person og handling der
betegnes med ordet.
Derimod kan man godt sige noget
om hvordan den typiske ugernings-

mand ser ud: han har en brutal fremtoning, med skulende blik, og han er sikkert også ubarberet. Thi ugerningsmand er et ord af den første type, de
»selvstændige«. Det betyder 'forbry-

? Hvad for en...
Hvad er det for et for, man brager, når
man f.eks. spørger: »Hvad er det for et
for?« eller »Hvad for en hånd vil du
have?« For det er vel næppe et forholdsord?
Ivar Engel Jensen
Hjørring
! En af de betydningsnuancer som
forholdsordet for har, er ' i stedet for':
hvad gav du for den cykel ? - han gælder for en ærlig mand, men han er en
svindler - holder I mig for nar ? - jeg
tjente en tid for røgter. En del af disse
anvendelser er lidt gammeldags, for for
gled efterhånden over til at betyde ' i
egenskab a f eller bedre: 'som': dette
regner jeg for en fornærmelse-for det
første... - man gav rapporten udfor
sandheden.
Udtrykkene med hvad for stammer
fra tysk, men skal forklares ud fra disse
betydningsvarianter uf for. Hvad har
du for en hat ? betød oprindelig 'hvad
er det du har i stedet for en hat?', og
det brugte man når man ville antyde at
den der hat fortjente ikke at blive kaldt
en hat. Senere glider betydningen over
i 'hvad slags hat har du?' Så det ér
altsåforholdsordetfor vi har i forbindelsen hvad for..., skønt det her ikke
rigtig mere opfører sig som et forholdsord.
h,ti
? Noget eller nogen
Vi har kigget i Retskrivningsordbogen
og i Erik Hansens »Rigtigt Dansk« og

diskuteret med alle mulige. Der er
mange meninger om følgende sætning:
Bygningstegninger skal vise [...en lang
remse, og så:] - farlige områder (hvis
noget/nogen); [...og så flere krav].
Vi begyndte med nogle, men fandt ud
af ved EH's hjælp, at nogen var det
rigtige, da der muligvis ikke er nogen
som helst.
Men så fandt vi ud af, at det er et
område, der muligvis ikke er noget
som helst af, og nu aner vi ikke hverken ud eller ind!
Kristian Jensen
Frederiksværk
! De trykstærke entalsformer nogen
og nogle og den trykstærke flertalsform nogen betyder alle 'flere (el.
mere) end nul':
jeg har ikke nogen skrivemaskine
med
hvis han har noget arbejde for tiden...
har du set nogen høge?
Og da område jo er intetkøn, så bliver
det rigtige
...farlige områder (hvis noget).
Men man kan også forsvare flertalsformen hvis nogen, for den betyder stadig
'flere end nul', og det vil i praksis muligvis være antallet én:
Har du nogen børn ? Ja, jeg har en
datter.
m

I Stødende og nedsættende ord
I sidste nummer af Mål & Mæle har
Ole Togeby skrevet en artikel om »Politisk korrekthed i USA«. Han nævner
heri, at amerikanske ordbøger betegner
visse ord som »offensive«, 'stødende',
og tilføjer »det findes vist ikke i dan3

ske ordbøger, her kan ord være vulgære eller overførte, men ikke stødende«. Men Ole Togeby må have
glemt, hvor mange gange man støder
på betegnelsen »nedsættende« i Ordbog over det Danske Sprog og andre
• danske ordbøger.
I Ømålsordbogen, en dialektordbog,
der redigeres ved Institut for Dansk
dialektforskning, er der et væld af ord,
der betegnes som »nedsættende« eller
ligefrem som »skældsord«. I folkeligt
talesprog har man øjensynlig ikke
været bange for at være »politisk ukorrekte«. Her findes ligesom i USA nedsættende indbyggernavne, fx kvabjyde
og femøbatting (en batting er en jordklump), eller indbyggernavne, der nu
er blevet nedsættende fx lollik (modsat
det neutrale lollænder). Og her findes
nedsættende ord for andre befolkningsgrupper, måske især for halvvoksne
drenge og for kvinder (fx grønskollinger og kællinger).
Også dyr og genstande kan omtales
med nedsættende ord. En hest kan fx
kaldes en rallike, og en båd en plimsoller. (Man kan overveje om rallike og
plimsoller også kan kaldes »stødende«,
for heste og både lader sig næppe fornærme. Men det gør deres ejere).
Alle de nedsættende ord betegnes
eksplicit som nedsættende, med mindre den nedsættende værdi fremgår
klart af betydningsangivelsen. Når det
oplyses at en flane er en »letfærdig eller letsindig, forfløjen kvinde«, er det
ikke nødvendigt at tilføje, at ordet er
nedsættende. Det hører til vores viden
om samfundets holdninger, at letsindige og forfløjne kvinder ikke vurderes
positivt.
Derimod kan det være nødvendigt at
oplyse, at et ord i ældre eller dialektal
sprogbrug er »neutralt«. Det gælder fx
bæst brugt om en arbejdshest (men
ikke brugt om et menneske), og det
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gælder orde! løs på Sjælland (om pigebarn eller tjenestepige). Også ordet neger må betegnes som neutralt i Ømålsordbogen, efter al ordet hat skiftet stilværdi og af yngre sprogbrugere
opfattes som nedsættende. Men ordbogsredaktørernc kan naturligvis ikke
tage højde for, hvilke ord der vil skifte
værdi en gang i fremtiden.
Karen Margrethe Pedersen
Redaktør ved Ømålsordbogen
Inst. for Dansk Dialektforskning
? Ind, ud, op og ned
Några tankar efter låsningen av Erik
Hansens intressanta utredning om ind,
ud och op, ned. (Mål & Mæle 1996:1).
På svenska har man i minst 450 år
kunnat fara »ncr« till Skåne, exempelvis, men »upp« till Lappland. Också på
danska kan ned, nede och op, oppe i
geografiska sammanhang betyda
någonting sydligt respektive nordligt.
(»Vi heroppe i Danmark...« læser man
på sida 8 i samma nummer). På finska
dåremot, ett mera logiskt språk, kan
man icke fårdas upp eller ned annat ån
i hiss och skidlift.
Hur har danskans op, oppe, ned,
nede och svenskans motsvarigheter fått
denna bibetydelse? Man har svarat mig
att det beror på kartan. Den forklaringen forutsåtter dels att kartor oftast studeras hångande, dels att norr ånda från
borjan var upptill på kartan. Men de alIra flesta kartor brukar ligga, inte
hånga, och bruket att låta norr vara
upptill kom ganska sent. For øvrigt
finns det folk som aldrig umgås kartor
och som åndå kan resa upp och ned i
geografien.
Jag efterlyser en båttre forklaring!
År vi skandinaver ensamma om detta
bruk? Kan polacker resa ned till Karpaternas 2000-meters-toppar? Kan

schweizare resa upp till bayerska
låglandet?
Niels Uthorn
Uddevalla

vi er nede i det lokale, spiller fx terrænforskelle ind. og så kan man udmærket tage ned til Helsingør selvom
man bevæger sig mod nord. Eller op til
Sandby selvom det går mod øst eller

! Det er jo rigtigt at det ikke er en
selvfølge at nord skal vende opad eller
bort fra læseren på et geografisk kort.
På middelalderlige kort er det ikke ualmindeligt at nord vender mod læseren.
Og jeg tror ikke man ved hvordan man
udtrykte sig om geografisk placering i
middelalderen. Måske har de sagt ned
til Nordkap og op til Roml
I sin grandbetydning betegner
op(pe) det som er over os, og ned(e)
det som er under os. Da vi normalt befinder os på jorden, gulvet, gaden osv.,
er der ikke så langt til ned. Derimod
kan der være meget langt til op(pe):
trætoppe, tårne, sol, måne og stjerner.
Gennemgående er op(pe) altså det er
fjernt fra os.
Det må derfor være naturligt at
vælge op(pe) og øverst om den del af
et vandret placeret ark papir som vender bort fra læseren, mens det modsatte
så bliver ned(e) og nederst : øverst på
siden, nederst på siden .
Det passer også med at på billeder af
personer, bygninger eller landskaber er
op(pe) i forhold til dem jo altid den del
af papiret som vender bort fra betragteren. Og ned(e) vender mod betragteren.
Sprogbrugen er fast og uproblematisk på dette punkt: skriv dit navn nederst på siden, frimærket sættes i kuvertens øverste højre hjørne, jeg vil
rykke illustrationen lidt længere op, gå
fire linjer længere ned og ret slagfejlen
osv. Disse orienteringsmåder går også
igen i ord som overskrift og under¬
skrift.
Det må være sådan det hænger sammen med op og ned og geografi. Men
det gælder kun den store geografi. Når
5

Sprogvanskeliglieder I ået
forenede Tyskland
Murens fald bragte det for en dag: Der
fandtes ikke to forskellige tyske sprog
på den ene og den anden side af muren,
men der blev i begge stater talt og skrevet et og samme sprog.
Men alligevel kan man kun med forbehold tilslutte sig den mening at det tyske sprog efter genforeningen er en enhed som altid. Naturligvis har 40 års deling af staten sat sine spor på det
sproglige område; dog var dette tidsrum
for kort til at nonnerne for sætningsbygning, orddannelse eller udtale kunne
have ændret sig. Heller ikke den fællestyske retskrivning blev der stillet
spørgsmålstegn ved, trods to forskellige
udgaver af Duden Rechtschreibung,
som kom i regelmæssige oplag dels i
Leipzig, dels i Mannheim, og der har aldrig været seriøse planer om en ensidig
retskrivningsreform i DDR.
Ordforrådet
Lige som vort sprogs grammatiske system er det grundlæggende ordforråd
knap nok berørt af den tyske deling,
trods DDR-politikernes bestræbelser
for at afgrænse det. Og alligevel var det
først og fremmest det særlige i DDRordforrådet som fra begyndelsen af
1970'erne blev optegnet og livligt diskuteret af vesttyske sprogforskere. Men
trods alle fortjenstfulde specialundersøgelser giver forskningsresultaterne på
ordforrådets plan ingenting. Ordforrådsundersøgelser når kun til overfladen af de sproglige forandringsprocesser. En omhyggelig registering af ordene og deres modstykker i nabosproget gi ver kun mening når man ser dem i
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sammenhæng med hvad der sker i samfundet. Siden 1992 har tidligere DDRsprogforskere hævdet den anskuelse at
de egentlig relevante udviklingsprocesser i det delte Tyskland foregik under,
ikke på ordforrådsniveauet.
Ud fra denne erkendelse kom så kravet om en metodisk-teoretisk udvidelse
af emnet, om en videre ramme for udforskningen af de sproglige udviklingsprocesser efter at de var sat ind i en
større sammenhæng. Hertil hører ikke
kun undersøgelser af forandringer i
sprogbrugen som spejlbillede af forandringer i indstillinger og handlemåder,
men også overvejelser over det helt
igennem forskellige socio-kulturelle
miljø i øst og vest.
Listen over særlige DDR-gloser blev aldrig særlig omfangsrig. I »Worterbuch
der deutschen Gegenwartssprache«,
som fra 1970 efter besked ovenfra
skulle fremstille det tyske ordforråd
kontrastivt, dvs. vise forskelle mellem
øst- og vesttysk, er der ca. 2500 ord med
markeringen BRD eller DDR, som regel yderligere med oplysningen »nyt
ord«, »ny brug« eller »ny betydning«.
Indtil nu er der sprogvidenskabeligt
næppe påvist mere end 2000 særlige
DDR-ord. Deres antal bliver stadig
mindre, og man kan spekulere over
hvor mange af dem der vil overleve murens fald og tiden derefter. Allerede i
dag er DDR's ordforråd egentlig kun af
historisk interesse.
Forskellig ordbrug kan derfor næppe
være årsagen når folk fra Øst- og Vesttyskland ikke forstår hinanden, så at der

gang på gang opstår misforståelser når
de mødes, mislykket kommunikation,
som kan ende med skuffelse og tavshed.
E n mislykket udflugt
Jeg husker et eksempel fra en fjernsynsreportage på dagen umiddelbart efter at
muren var blevet åbnet. Denne 10. november, da der herskede høj stemning
ved alle grænseovergange og folk fra
øst og vest rørt og jublende slog armene
om hinanden, foretog kollegerne på et
apotek i det nordlige DDR en firmaudflugt i flere biler. Undervejs hørte de
over bilradioen nyheden om at grænsen
var åbnet og besluttede spontant at opgive deres oprindelige udflugtsmål og i
stedet køre vestpå.
Og underet skete: De fik faktisk lov
til at passere, og de befandt sig pludselig i en vesttysk by, og her opsøgte de af
professionel interesse som det første
byens apotek. Men de blev ikke modtaget så hjerteligt af den kvindelige apoteker som de sikkert havde ventet. I stedet
for at glæde sig med dem og vise dem
sine skatte, som de naturligvis ytrede levende interesse for, trak hun sig forskræmt tilbage til bagbutikken og kiggede kun af og til ud gennem en reol for
at se om de ubudne gæster fra østen ikke
snart ville gå. Disse forlod da også temmelig skuffede og desillusionerede det
ugæstfri sted.
Østtyskere og vesttyskere
Nu er der i mellemtiden gået over seks
år siden muren blev åbnet, men stadig
hører man om forståelsesvanskeligheder i dialogen øst-vest, f.eks. når slægtninge besøger hinanden. Besøg blev
først mulige efter murens fald, og kontakten havde indtil da foregået per brev.
Besøgene kunne ende med skænderi eller med den erkendelse at man ikke
havde noget videre at sige til hinanden;

tit blev besøget afbrudt og gæsterne rejste hjem før tiden.
Hvordan opstår sådanne mislykkede
kommuni k alionss i lu afioner i det forenede Tyskland? Kommunikationsproblemerne øst vest, som er blevet synlige
efter murens fald, kan kun forklares ud
fra de forskellige sociale, kognitive og
ikke mindst mentale processer som er
foregået under den 40'årige tyske deling.
Jeg går ud fra følgende hypotese:
Medlemmerne af det tyske sprogfællesskab vest for den tysk-tyske grænse
havde en helt anden indstilling overfor
naboerne i DDR end disse havde over
for vesttyskerne. Denne udvikling begyndte allerede ved grundlæggelsen af
de to Tysklande i 1949 og blev efter at
muren var bygget, stadig tydeligere. Tyskerne i Forbundsrepublikken forholdt
sig mere og mere uinteresseret, tit
endog afvisende over for »brødrene og
søstrene i øst« - trods det at deres politikere bedyrede at Tyskland var en enhed. De stod så at sige med ryggen mod
muren, men til gengæld åbne over for al
indflydelse fra den vestlige verden.
De fleste vesttyskere affandt sig med
den tyske deling, især da de ikke umiddelbart behøvede at lide under den?
med undtagelse af dem der måtte ople ve
den smertelige adskillelse fra familie eller nære venner. Man lod sig afskrække
af DDR's og de andre østblokstaters rejserestriktioner for besøg fra vesten, så
meget mere som der på den vestlige
side var mulighed for en næsten ubegrænset rejsefrihed til de fjerneste
lande. Man havde indrettet sig med muren og eksistensen af den anden tyske
stat bagved. Om de mennesker der levede der, og om deres livsvilkår vidste
man kun lidt; man havde helt andre problemer, og næsten ingen havde en ærlig
interesse i at muren skulle falde og den
statslige enhed genoprettes.
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Den antifascistiske
beskyttelsesmur
Som en følge af den årelange mangel på
interesse for den anden tyske stat var
det vesttyske samfund hverken intellektuelt eller moralsk forberedt på en genforening. Mens man i Leipzig, Dresden
eller Østberlin stadig højere råbte
»Deutschland - einig Vaterland«, holdt
flertallet af borgerne i Forbundsrepublikken sig på afstand. Der kom ingen
sympatitilkendegivelser med de store
demonstrationer i DDR, skønt de kunne
have støttet den østtyske befolknings
stærke, nyvakte stræben efter enheden.
For mange vesttyskere gik åbningen af
muren og den tyske foreningsproces for
hurtigt. Hertil kom at bekymringen for
ændringer i deres egne velordnede livsprocesser og for uberegnelige økonomiske byrder spillede en betydelig rolle.
Ud fra en sådan grundholdning måtte
den vestttyske befolkning selvfølgelig
finde østtyskernes inderlige ønske om
genforening uforståeligt. Hvordan skulle de, for hvem det var en selvfølge at
man kunne rejse som man ville, også
kunne forstå de menneskers følelser
som i årtier havde været indemuret i deres eget land, og som oven i købet
havde måttet sluge den løgn at muren
var bygget for at beskytte dem, en »antifascistisk beskyttelsesmur«. Bare sådan at grænsesoldaternes geværer ikke
var rettet mod den onde klassefjende i
vest, men mod landsmændene i øst. Og
hvordan skulle en vesttysker som fra
barn af havde kendt et overdådigt vareudbud, kunne begribe hvorfor østtyskerne forsøgte at flygte fra den socialistiske mangeløkonomi ?
I modsætning hertil var det overvejende flertal af østtyskerne på ingen
måde uinteresseret i den anden tyske
stat, den hinsides Elben, og de forholdt
sig altså helt anderledes end vesttyskerne. Lige fra begyndelsen af den ty8

ske deling bestræbte man sig i Østtyskland for at få så megen information som
muligt om den vesttyske stat - hvad enten det var ved besøg i Vestberlin, så
længe det indtil bygningen af muren i
1961 endnu var muligt, eller gennem
indsmuglede aviser og tidsskrifter, eller
ved i hemmelighed at modtage vestligeradio- og fjernsynsudsendelser.
DDR indlemmes i BRD
Ved DDR's sammenbrud og åbningen
af muren tørnede to helt igennem forskellige verdener sammen, og det blev
hverdag at omgås hinanden. Nu opstod
den absurde situation at det på grund af
et informationsunderskud i årtier var på
den vestlige side man oplevede en følelse af fremmedhed, mens DDR-borgerne helt igennem var fortrolige med
vestlig tænke- og levemåde og med
vestlige politiske og kulturelle traditioner. Det der overraskede østtyskerne
mest, var erfaringen hvor lidt folk i Forbundsrepublikken vidste om DDR; man
havde jo forventet en tilsvarende interesse og fællesskabsfølelse.
Østtyskerne havde ingen videre vanskeligheder med at forstå vesttyskerne;
selv deres dialekter kendte de fra underholdningsundsendelser i radioen og fra
fjernsynet.
De fleste DDR-borgeres fortrolighed
med forbundsrepublikkens sociale og
kommunikative omgangsformer var afgjort overfladisk og naturligvis kun passiv. Men alligevel var denne fortrolighed uden tvivl noget som lettede den tilpasning der krævedes af østtyskerne
efter murens fald. For den tyske genforening forløb helt igennem usymmetrisk,
som indlemmelse af fem nye forbundslande i det vesttyske socialsystems herlige verden, som integrationen af det
østtyske kommunikationsfællesskab i
det vesttyske. Det var Vesttyskland der
bestemte hvordan den offentlige admi-

nistration, retsvæsenet og uddannelsessystemet skulle tilpasses, og hermed var
det de østtyske borgere der skulle bære
den sproglige forenings byrde.
Forbundsrepublikkens værdisystem
blev også forpligtende for de nye forbunds lande. Borgerne i de gamle forbundslande, som havde levet dér i årtier
og havde rigelig praktisk erfaring, indtog hurtigt rollen som lærere - »Besserwessis« og deres sproglige overlegenhed kom dem meget tilpas. Det var ikke
bare det at de allerede uden besvær beherskede det mere udbyggede ordforråd
som de nye forbundsborgere nu først
måtte lære; men som medlemmer af et
samfund hvor pluralisme og selvbestemmelse på alle områder fremmede
ytringsfriheden var de også sprogligt/retorisk overlegne i forhold til østtyskerne.
Med den rene samvittighed det giver
ikke at have gjort sig skyldig i noget de
sidste 40 år, hverken i et galt parti eller
i en forkert institution, havde de en sel vsikkerhed, som stod i grel modsætning
til de nye forbundsborgeres underlegenhedsfølelse. Disse havde nemlig efter
kort tid mistet den selvfølelse som de
havde fået ved den politiske omvæltning som de selv havde fremkaldt.
»Lippenbekeimtnisse«
I DDR havde man ikke lært at sige sin
mening.
Modersmålsundervisningen
trænede ikke eleverne i frit og individuelt at fremsætte deres tanker.
1 stedet lærte man i DDR-kommunikationssamfundet noget andet: nemlig
at tale sådan at man ikke kom i modstrid
med den officielt afstukne partilinje,
med formuleringerne i regeringstilkendegivelserne og i massemedierne. Uden
komplikationer var det kun muligt for
sprogbrugere som fuldt ud bekendte sig
til Partiets og regeringens politik og
identificerede sig med marxismen-leni-

BRD
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Plastik
Personalburo
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DDR
Kaufhalle
Plaste
Kaderabteilung
Kaderleiter
Werktåtig
Erweiterte Oberschule
Seniorenhcim
Feierabendheim
Kindertagesståtte Kindergarten
Geschaft
Verkaufsstelle
Auszubildnder Lehrling
Team
Kollektiv
Tram
StraBenbahn
Sommerhaus
Datsche

nismens ideer. Den der ikke kunne eller
ville det, den der havde dannet sig sin
egen mening om den »realt« eksisterende socialisme og klassefjenden i vesten, han havde det meget sværere når
han skulle udtale sig offentligt om dagens politiske spørgsmål.
Den nemmeste måde at unddrage sig
en sådan retorisk pligtøvelse var at tie
stille; var dette ikke muligt og en
mundtlig tilkendegivelse uundgåelig,
begyndte en sproglig balancegang, hvor
hvert ord og hver formulering måtte
være velovervejet. En fortalelse kunne
koste en jobbet, men på den anden side
set ville det være en umoralsk handling
at ytre en mening som man ikke kunne
identificere sig med.
Yderligere var partiets og regeringens kunstigt reproducerede administrationssprog slet ikke noget som enhver kunne klare; mange sprogbrugere
kunne eller ville ikke bruge det og indtog en afvisende holdning når der blev
krævet en bekendelse med munden
9

(Lippenbekennteis) om den socialistiske stat, arbejderklassens parti eller det
sovjetiske broderfolk.
Dernæst var forskelligartede erfaringsverdener årsagen til at man sprogligt forholdt sig forskelligt. Ud over de
forskellige økonomiske betingelser som
mennesker i øst og vest levede under,
var det især følelsen af at være spærret
inde, »mursyndromet«, og statens formynderi på det sproglige område der
prægede østtyskerne, mens rejse- og ytringsfrihed var noget selfølgeligt for
vesttyskerne. De sproglige forskelle
blev ikke ophævet ved murens fald,
men blev først rigtig tydelige derefter:
østtyskernes usikkerhed i kommunikationsadfærden, idet de i årtier havde
måttet øve sig i at passe på hvad man
kunne sige til hvem i hvilken situation,
yderligere forstærket gennem en underlegenhedsfølelse over for de selvsikre
vesttyskere, som også førte det store ord
når de ikke havde noget at sige. Tidligere DDR-borgere virker ubeslutsomme i en dialog, samtalehæmmede,
de taler mere forsigtigt og mere overvejet eller forstummer helt når de støder
på fordomme eller mangel på interesse
hos deres vesttyske samtalepartnere.
Det er ikke de ofte beklagede misforståelser der opstår på grund af forskellig
sprogbrug, som giver de faktiske vanskeligheder i øst-vestdialogen. Det er
oplevelser af mislykket kommunikation, en sprogløshed på begge sider,
fremkaldt på baggrund af forskellige erfaringsverdener og interesseområder,
fordomme og manglende evne til indføling.
Der skal dog gøres opmærksom på at
eksempler på tysk-tysk sprogløshed
ganske vist er typisk for bestemte samtalesituationer, men absolut ikke kan
generaliseres. Der forekom og forekommer fuldt vellykket kommunikation hvor mennesker fra øst og vest
10

kommer tæt på hinanden og med
brændende interesse deltager i de andres oplevelser.
Muren i vore hoveder
Men alligevel er den der, muren i vore
hoveder, og også den sproglige enhed er
langfra fuldbragt. Mennesker fra øst og
vest har kun lidt at sige hinanden. Det
gælder først og fremmest de unge, skoleelever og studenter, som ikke gør sig
den ulejlighed at spørge om baggrunden: Hvordan levede I egentlig i den anden tyske stat?
Her er oplysning nødvendig, folk
skal gøres bevidste om forskelle, særlige forhold, fordomme og internaliserede livserfaringer. Kravet om en kultur
hvor folk hører på hinanden er gentagne
gange fremsat af førende politikere i
Forbundsrepublikken som den gamle
forbundskansler Helmut Schmidt og
forbundspræsident Roman Herzog: »Vi
må lytte til hinanden og fortælle hinanden om vores liv.«
Forståelsesvanskeligheder i øst-vestdialogen er ikke af rent sproglig natur
og kan derfor ikke beskrives med
sprogvidenskabelige metoder alene.
Det er ikke nok at slå fast at Brathåhnchen (hanekylling) i DDR hed
Broiler og at Flugzeug på vesttysk blev
kaldt Flieger (flyver). Kommunikationskonflikter lader sig kun for en ganske lille del forklare ved forskellig brug
af ord. Forskelle på det sproglige område er ikke årsagen, men et resultat af
dybereliggende samfundsmæssige processer, som er blevet oplevet forskelligt
af mennesker i øst og vest under den 40
år lange tyske deling.
Renate Baudusch, f 1929
Dr.sc.phU., sprogforsker

Fiatituder

Lapidariske runesten
De første tekster på dansk var meget
kortfattede. Et par eksempler (i oversættelse) kan vise dette:
JEG LÆGÆST, HOLTES SØN,
GJORDE HORN.
GUNVALDS STEN, SØN AF
ROALD, THUL I SALLØV.
ESKIL SATTE DENNE STEN
EFTER TOKE GORMSSØN, SIN
HULDE DROT. HAN FLYGTEDE
IKKE VED UPPSALA; DRENGE
SATTE EFTER DERES BRODER
STEN I HØJ STØTTET VED
RUNER. DE GIK GORMS TOKE
NÆRMEST.
ASTRID GJORDE DETTE MINDE
EFTER SIGTRYG, HENDES OG
GNUPAS SØN.
MESTER JAKOB RØD AF
SVENDBORG GJORDE MIG.
JESUS KRIST.

Det er runeindskrifter. De har været til
stor nytte for sprogvidenskaben, for
gennem dem har man fået værdifulde
oplysninger om det sprog der blev talt i
Danmark for 1000 år siden. Men til
gengæld har man været lidt skuffet over
hvad der så står på dem. Generelt kan
man sige: 1) De er alle meget kortfattede, 2) de handler alle sammen om: a)
hvem der skrev: Lægæst, Eskil, Astrid,

b) om deres familie og venner: Holte,
Roald, Toke, Sigtryg, Gnupa, c) om det
der bærer indskriften: horn, sten, dette
minde, mig, d) om den aktuelle situation
(set fra eftertiden): han flygtede ikke
ved Uppsala, gjorde horn, gjorde mig,
støttet ved rimer, e) om de gode konger
og de stærke helte: sin hulde drot, han
flygtede ikke, drenge, broder, de gik
Gorms Toke nærmest, Toke, Sigtryg,
Gnupa, Jesus Krist, og 3) og de er alle
så indforståede at det er tydeligt at vi
ikke forstår dem helt. Man skal jo nemlig fx kende Holte, for at man bliver oplyst af at få at vide at Lægæst er Holtes
søn.
Man kan kalde det lapidarisk stil,
dvs. sten-stil. Kortheden kommer af at
det har været et kæmpearbejde at hugge
runerne ind i sten; der har ikke været tid
og energi til overflødig snak. Det er jo
så interessant at se hvad folk har syntes
det var vigtigt at få nævnt, når de nu fik
mulighed for en, ganske vist kort, men
tilgengæld offentlig og evigtvarende
meddelelse: sig selv, familie og venner,
meddelelsen selv, kommunikationssituationen og værdier og idoler.
Platituder
Vi vil her skrive om en anden type lapidariske tekster, nemlig de meddelelser
som folk mod en extrabetaling kan få
skrevet på deres nummerplader. Der
findes forholdsvis få af dem i Danmark,
men i Kansas, USA, er der mange, for
det koster kun 120 kr. mere end en almindelig nummmerplade, selv at bestemme hvad ens kendingsbogstaver
skal være. Mens vi boede i Kansas
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havde vi en almindelig nummerplade,
som hed: [IHY 704]. De fleste nummerplader er af denne type: 3 bogstaver, et
blanktegn og så tre cifre. Men enhver
kan altså i Kansas, mod at betale 120 kr.
ekstra, få en nummerplade med præcis
de tal og bogstaver de vil have. Der er
kun to regler: 1. Der må ikke være mere
end 7 tegn (inklusive blanktegn), 2. der
må ikke være nogen anden i staten der
har den samme nummerplade, Så kan
man se nummerplader som [ A U G U S T A ] ,
[ C O M I C c], og [HNU PROF]. De meddelelser som nummerpladerne rummer, vil vi
nu kalde platituder, afledt af plate som
er det samme ord som plade. Platituder
er altså indskrifter på nummerplader.
Ordet platitude betyder imidlertid
normalt en triviel og banal bemærkning, ofte fremsat som en original dybsindighed; denne betydning har ordet
fået som en metafor; en plade er en flad,
tynd genstand; en platitude er en flad
bemærkning. Vi har under vores ophold
i Kansas i et halvt år haft en del morskab
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af at læse nummerplader, og her skal vi
undersøge om pi at huderne i Kansas
også er platte platituder. Vi har i løbet af
en to uger indsamlet 350 sådanne plademeddelelser, og en del af dem vil blive
diskuteret i denne artikel.
Navne
Mange af nummerpladerne indeholder
blot et navn. Det kan være navnet på
ejeren af bilen: [e S M I T H ] , [ R O S I E B ] ,
[SYLVSTR], [KIM], [AUGUSTA], [SUSIE Q ] ,
[SORBELL], [ALWYEN], [JANO], [SEAMUS].

Nogle ord er vi ikke sikre på er navne,
for amerikanere kan hedde alt muligt,
de kan have navne fra alverdens sprog
(Seamus er fx et hyppigt irsk navn), og
de må også opfinde deres navne selv
(hvad man ikke må i Danmark). Nogle
bogstavkombinationer tolker vi også
som navneinitialer, og vi har fået det bekræftet hos et par stykker: [ L S C ] , [ S W Y ] ,
[ R F K ] , [ R S M ] , [ S R C ] . (Reglen om at amerikanere skal have et mellemnavn er så
stærk, at jeg et par gange har fået en ud-

fyldt formular retur som 'utilstrækkeligt udfyldt', når jeg skrev at mine initialer var OT.) I alle tilfælde er disse
nummerplader mindst lige så indforståede som runestenene.
Andre er tydeligvis navne ikke på
personen der ejer bilen, men på selve bilen:
MIT],

[PHOTON],

[CHILI],

[PEARL],

[TORCH],

som betyder hhv.: 'pilgrim',
'foton' (en lyskvante), 'rød peber',
'perle', 'fakkel' og 'vamp' (den sidste
om en truck). Men det er vel altsammen
ting som det er meget naturligt at kalde
en bil.
[VAMP],

[ R U N N E R 1 ] , [OBELIX], [ T O T O ] , [ K E R ¬
[HALEY],

[RUNWOLF],

[ W A R E G L E ] , [ R D B A R O N ] . Man

[WOLF359],
ser

at

de

sidste ikke er et rigtige ord, der mangler
et A i wareagle, 'krigsfugl', og et E og
et blanktegn for at det skal blive red
baron, 'Den røde Baron'. Men dette er
vilkårene når der ikke må være mere
end 7 tegn i alt; hvis der ikke er plads,
må man forkorte ved udeladelse. Først
udelader man blanktegn, så vokaler, og
først til sidst en af flere konsonanter ved
siden af hinanden. Det skal også nævnes at den bil hvor [ R D B A R O N ] sad på,
var en rød Chevrolet Baron.
De fleste af disse navne er navne
som er kendt andre steder fra. Obelix er
kendt fra tegneserien Asterix, Kermit
fra fjernsynsudsendelsen Muppet Show,
og også som et snildt operativsystem til
kommunikation mellem computernetværk, Haley er navnet på en komet som
med mange års mellemrum kan ses fra
jorden, og Red Baron er kendt fra tegneserien Radiserne som en frygtet tysk
flyver under 1. verdenskrig, som hunden Nuser kæmper mod når den sidder
oppe på sit hundehus og leger krigsflyver i Frankrig. Toto er navnet på en
hund i eventyret Troldmanden fra Oz,
som foregår i Kansas. Et barn er ude at
gå med hunden, og bliver så taget af en
tornado, som der er mange af i Kansas,
og løftes ind i eventyrland af den. Derfor er Toto et specielt populært navn i
Kansas.
Nogle navne på biler er tydeligvis
kælenavne: [GEM] 'ædelsten', [SOFTY]
'den bløde', [ H O R N E T ] 'hveps'. Andre
kan man være lidt i tvivl om: [ P I L G R I M ] ,

Karakteriserende navneord
I mange tilfælde er meddelelsen på
nummerpladen ikke navnet på bilen,
men et almindeligt navneord der karakteriserer bilen: [FUNCAR], 'morskabsbil', [COOLCAR], 'cool bil', [ P U R R R P L ] ,
'viooolet', om en meget violet bil, [OFF U D G E ] , om en nougatfarvet bil; ordet
fudge kan både betyde 'blød nougat' og
'forfalskning', 'svindel'. Man kan så
som medbilist selv vælge om bilen er
lavet af blød nougat, eller om det er
svindel at den er af blød nougat. [OLS P E E D ] forkortet af oldspeed, 'gammel
fart' eller 'gamle gear'. Det betyder antagelig det sidste og viser at bilen har
manult gear i modsætning til 49 ud af 50
amerikanske biler som har automatgear.
Nogle betegner vognens type: [ W R K
TRK] for work truck, 'arbejdsvogn', og
[ R O C N D R T ] , for rock and dirt, 'sten og
møg', om et par små lastvogne, [ T E A M ¬
B U S ] , 'hold-bus', og [ S T G C O C H ] forkortet af s tage coach, 'diligence', om nogle
minibusser, [ M Y V A N ] , [ U D O S V A N ] , 'min
varevogn' og 'Udo's varevogn', om et
par varevogne, men når et kæmpe gammelt amerikansk dollargrin hed
[ T H M I N I I ] , 'den mindste', må det vist
have været praleri. Andre betegner
bilmærket: [ M Y C A D ] , [ N I X C A D ] , for
Nick 's Cad, om et par Cadillac'er, [MYT O Y ] , [ILATOY], om et par Toyotaer. Det
er nok svar på disse Toyotatilhængere,
at en Mazda havde nummerpladen:
[ T O Y C A R ] , legetøjsbil. Herhen hører
også [ Q U I C K B ] , 'hurtige B ' , om en
Buick sportsvogn.
Stærkt karakteriserende og vurde13

